Programy międzynarodowe 2021-2027

Referat Programów Międzynarodowych, DRRP, UMWP

SMP - Single Market Programme 2021-2027
Program na rzecz jednolitego rynku
Główne cele programu to:

• poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, zwłaszcza ochrona i wzmocnienie pozycji
obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, poprzez egzekwowanie
prawa Unii, ułatwienie dostępu do rynku, ustalanie norm oraz promowanie zdrowia ludzi,
zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt;
• opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości, porównywalnych,
terminowych i wiarygodnych statystyk europejskich.

Budżet programu to 4 208 041 000 EUR.

SMP - Single Market Programme 2021-2027
Program na rzecz jednolitego rynku

Typy projektów - inspiracje / możliwości na bazie COSME 2014-2020:
• umożliwiające wykorzystanie potencjału ISP/ klastrów dot. możliwości budowania sieci
współpracy,
• pozwalające na umiędzynarodowienie ISP/ klastrów, nakierowane na internacjonalizację
działalności i uświadamiające korzyści wynikające
z umiędzynarodowienia,

• zwiększające kulturę innowacji oraz doskonalenie kompetencji firm wdrażających innowacyjne
rozwiązania (konkursy Erasmus for Young Entrepreneurs – brak projektów w woj. pomorskim,
sieć EEN),
• związane z rozwojem turystyki (brak projektów w woj. pomorskim),
• związane ze wsparciem MŚP w udziale w zamówieniach publicznych poza UE i innowacyjnych
zamówieniach.

SMP - Single Market Programme 2021-2027
Program na rzecz jednolitego rynku
Harmonogram na 2021 r. prac (konkursy):

• Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s recovery – konkurs do 30.11.2021,
• Promoting trans-European tourism products in third countries - ogłoszenie Q4.2021
• Public procurement of Innovation development - ogłoszenie plan Q3.2021 (brak ogłoszenia)
Punkt kontaktowy w Polsce – brak

Agencja Wykonawcza KE (podmiot wdrażający):
•
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (European Health and Digital
Executive Agency)
•
Agencja Wykonawczą ds. Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (European Innovation Council
and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency – EISMEA)

Cyfrowa Europa 2021-2027
Ogólnymi celami Programu (7 588 000 000 EUR) jest wspieranie i przyspieszanie procesu cyfrowej
transformacji europejskiej gospodarki, przemysłu i społeczeństwa.

Program dąży do:
• wzmocnienia zdolności Europy w kluczowych obszarach technologii cyfrowych
i propagowania tych zdolności poprzez wdrożenie ich na wielką skalę;

• zapewnienia szerszego upowszechniania i większej absorpcji kluczowych technologii cyfrowych
Europy w sektorze prywatnym oraz w obszarach interesu publicznego, wspierając
transformację cyfrową i dostęp do technologii cyfrowych.
Program ma pięć wzajemnie powiązanych celów szczegółowych:
1 – Obliczenia wielkiej skali;
2 – Sztuczna inteligencja;

3 – Cyberbezpieczeństwo i zaufanie;
4 – Zaawansowane umiejętności cyfrowe;
5 – Wdrażanie i optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność

Cyfrowa Europa 2021-2027

Kluczowym elementem realizacji programu jest utworzenie sieci Europejskich Hubów Innowacji
Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs - EDIHs), których zadaniem będzie wspieranie
cyfrowej transformacji zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów administracji publicznej. Proces
wyboru EDIH trójstopniowy – prawdopodobnie zakończy się w 2022 r.

Typy projektów i harmonogram: będą znane po opublikowaniu Planów Prac (prawdopodobnie
pod koniec 2021 r.)
Punkty kontaktowe: brak punktu kontaktowego w Polsce
Agencja Wykonawcza KE (podmiot wdrażający):

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji Komisji Europejskiej

CEF Telecom 2021-2027
Ogólnymi celami Programu (2 065 000 000 EUR) w sektorze technologii cyfrowych:
• przyczynianie się do opracowywania projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania, dotyczących upowszechnienia oraz dostępu do bezpiecznych i chronionych
sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym systemów 5G, oraz do zwiększenia odporności
i przepustowości cyfrowych sieci szkieletowych na terytoriach Unii poprzez połączenie ich z
sąsiadującymi terytoriami, jak również do cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.
Typy projektów i harmonogram: będą znane po opublikowaniu Planów Prac (prawdopodobnie
pod koniec 2021 r.)

Punkt kontaktowy: Ministerstwo Cyfryzacji, CEF@mc.gov.pl, p. Elżbieta Kroszczyńska,
tel. 22 245 55 10
Agencja Wykonawcza KE (podmiot wdrażający):

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji Komisji Europejskiej

Dziękujemy
www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu
Kontakt: programymiedzynarodowe@pomorskie.eu

